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ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?

ַאְרֵיה
8

ם: ַאְרֵיה. ׁשֵ

ים. ָחה: ַהֲחתּוִלּיִ ּפָ ִמׁשְ

ַחץ. ַחל, ׁשַ ִפיר, ַלִיׁש, ָלִביא, ׁשַ מֹות נֹוָסִפים: ֲאִרי, ּכְ ׁשֵ

פּוָצה: ַאְפִריָקה, ֹהּדּו.  ּתְ

ָנה. ים: 30 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ

ַרֲעָמתֹו  ַהַחּיֹות".  "ֶמֶלְך  ַלִּכּנּוי  ֶׁשָּזָכה  ַהֲחתּוִלִּיים,  ִמִּמְׁשַּפַחת  ָּגדֹול  טֹוֵרף  הּוא  ָהַאְרֵיה 
ַהְּגדֹוָלה ַוֲהִליָכתֹו ָהִאִּטית ְוַהְּמֻכֶּבֶדת ַמְצִּדיקֹות ֶאת ַהִּכּנּוי . ָהַאְרֵיה ֶנְחַׁשב ִּבְמקֹורֹוֵתינּו 

ְלֵסֶמל ַהְּגבּוָרה ְוַהּכֹוַח, ְוהּוא ִסְמלֹו ֶׁשל ֵׁשֶבט ְיהּוָדה.

ָהַאְרֵיה ִמְׁשַּתֵּיְך ְלַמְחֶלֶקת ַהּיֹוְנִקים ּוְלִסְדַרת ַהּטֹוְרִפים. ָהֲאָריֹות ַחִּיים ְּבַלֲהָקה ַהֻּמְרֶּכֶבת 
ֵמֲאָריֹות ּוְלִביאֹות. ָאְרּכֹו ֶׁשל ַאְרֵיה ּבֹוֵגר ִּכְׁשלֹוָׁשה ֶמְטִרים ּוְׁשלֹוִׁשים ֶסְנִטיֶמְטִרים, ְוֹגַבּה 
ְּכֵתָפיו ְּכֶמֶטר ְוֶעְׂשִרים. הּוא ָנפֹוץ ְּבִעָּקר ַּבֲאזֹוִרים ַסְלִעִּיים, ֳחָרִׁשים ּוַבָּסָונֹות )ֲעָרבֹות 
ְּגדֹולֹות ְּבֵאזֹור ַקו ַהַּמְׁשֶוה(. ִׁשיַטת ַהַּצִיד ֶׁשל ָהַאְרֵיה ִהיא ְּבַמֲאָרב, ְוהּוא ָצד ְּבַלֲהָקה. 

ְמזֹונֹו ֻמְרָּכב ֵמאֹוְכֵלי ֵעֶׂשב ְּכמֹו ַאְנִטילֹוּפֹות ַוֲאִפּלּו ְּתאֹו ַאְפִריָקִני ּבֹוֵגר!

ְוַאְרֵיה קֹוְנּגֹו  ְּבֹהּדּו,  ַהַחי  ַאְסָיאִתי  ַאְרֵיה  ֵּביֵניֶהם  ְלסּוִגים ׁשֹוִנים,  ִמְתַחְּלִקים  ָהֲאָריֹות 
ַהַחי ִּבְמִדיָנה זֹו ֶׁשְּבַאְפִריָקה.

ֵאיֶזה
ֶמֶלְך!
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מֹוָנה  ְלֶמְרַחק ׁשְ ַמַעת  ִנׁשְ יָאּה  ׂשִ ּבְ ָהַאְרֵיה  ֲאַגת  ׁשַ   -

ן ַחּיֹות... ִקְרַבת ּגַ ִקילֹוֶמֶטר ְויֹוֵתר! לֹא ַקל ָלגּור ּבְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ַבע  ּטֶ ּבַ ָמצּוי  ָהַאְרֵיה  ָהָיה  ָעָבר  ּבֶ   -

ִליל,  ַיֲערֹות ַהּגָ ַמְסלּול ֲהִליָכה ּבְ ן ָהָיה ִלְפּגֹשׁ ּבֹו ּבְ ִנּתָ

ל. ְלָמׁשָ

ַבע,  ּטֶ ִנים ּבַ ר ׁשָ ין ֶעׂשֶ ל ָהַאְרֵיה הּוא ּבֵ יו ׁשֶ -  אֶֹרְך ַחּיָ

ִבי. ֶ ּשׁ ָנה ּבַ ים ׁשָ לֹוׁשִ ַעד ִלׁשְ

ּלֹו,  ׁשֶ ֶרף  ִמּטֶ ֵאינֹו  ָהַאְרֵיה  ל  ׁשֶ זֹונֹו  ִמּמְ ַמֲחִצית  ּכְ   -

מֹו  ּנּו ּכְ ים ִמּמֶ ל טֹוְרִפים ְקַטּנִ ם ׁשֶ ֵזַלת ַטְרּפָ א ִמּגְ ֶאּלָ

ל ֶאָחד  ּכָ בֹוַע )ּתּוְכלּו ִלְקרֹא ַעל  ְוַהּצָ ן  ַהּתַ ָלס,  ְרּדְ ַהּבַ

ְך...( ֶהְמׁשֵ ֵמֶהם ּבַ

יַע ְלֶרַבע טֹון. ל ַאְרֵיה ּבֹוֵגר ַמּגִ ָקלֹו ׁשֶ -  ִמׁשְ

ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

ַלֲעֹמד  ַּכֲאִרי  "ִיְתַּגֵּבר  ַה"ֻׁשְלָחן ָערּוְך", ּפֹוֵתַח:  ְוֶהָחׁשּוב,  ַהֶּמְרָּכִזי  ַהֲהָלָכה  ֵסֶפר 
ֶּבן  ְיהּוָדה  ַהַּתָּנא  ִּדְבֵרי  ַעל  ַהְּמֻבֶּסֶסת  ִּפְסָקה  ִיְתָּבֵרְך!"  ּבֹוְראֹו  ַלֲעבֹוַדת  ַּבֹּבֶקר 
ֵּתיָמא ְּבִפְרֵקי ָאבֹות: "ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר, ַקל ַּכֶּנֶׁשר, ְוָרץ ַּכְּצִבי, ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות 

ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשַמִים".

ֲחַז"ל ַמְסִּביִרים ִּכי ִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ָהַאְרֵיה ָקם ִמְּׁשָנתֹו, הּוא ָרץ ִלְטֹרף ְוַלְחֹטף ָמזֹון. 
ְנִטיַלת  ָּכְך ַּגם ַהְּיהּוִדי ִמָּיד ְּכֶׁשהּוא ָקם ִמְּׁשָנתֹו הּוא חֹוֵטף ֶאת ַהִּמְצוֹות, ְּכמֹו 

ָיַדִים, ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ּוְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית.

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה
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ְּבתֹוַרת ַהֲחִסידּות ְמֻסָּפר, ִּכי ַּפַעם ַאַחת ָהַלְך ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַּבַּיַער, ּוְלֶפַתע ָׁשַאג 
מּולֹו ַאְרֵיה ֵאיְמָתִני. ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִהְתּבֹוֵנן ְּבָכְך ֶׁשַהִּמָּלה "ַאְרֵיה" ִהיא אֹוָתן 
ְוִנַּגׁש  ַנֲעֵלית  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ַעְצמֹו  ַעל  ּוְבָכְך עֹוֵרר  "ִיְרָאה",  ַהִּמָּלה  ֶׁשל  אֹוִתּיֹות 

ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה...

ַהָּיִמין".  ֶאל  ַאְרֵיה  "ְּפֵני  ִּכי  ֶנֱאַמר  ְיֶחְזֵקאל,  ֶׁשִּבְנבּוַאת  ָהֶעְליֹוָנה"  ַּב"ֶּמְרָּכָבה 
ַּבֲחִסידּות ְמֹבָאר ִּכי ָהַאְרֵיה ְמַסֵּמל ְּבִחיָנה ֶׁשל ֲעבֹוַדת ה' ִמּתֹוְך ַאֲהָבה.

ַהַּמְלכּות  ֵמֲחׁשּוֵבי  ַאַחד  ֶׁשל  ְלַמֲעָמד  ֶׁשִהִּגיַע  ְיהּוִדי  ָהָיה  ֲחמּודֹות  ִאיׁש  ָּדִנֵּיאל 
ְּבָפָרס. ְּבִכיִרים ֶׁשִּקְּנאּו ּבֹו ַעל ַהַּמֲעָמד ָהָרם ֶׁשָּזָכה לֹו, ֵהִניעּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ַּדְרָיֶוׁש 
ְלחֹוֵקק ֹחק ָהאֹוֵסר ַעל ְּתִפָּלה ָלֱאֹלִקים ִמְּלַבד ֶלֱאֹלֵקי ַהֶּמֶלְך. ָּדִנֵּיאל ָעַבר ַעל 

ַהִּצּוּוי ְוִהְתַּפֵּלל ַלה', אֹו ָאז ֻהְׁשַלְך ְלֹגב ָהֲאָריֹות.

ֲחַז"ל אֹוְמִרים ִּכי ְּבאֹותֹו ֹּגב ָהיּו ֶאֶלף ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ְוַאְרָּבָעה ֲאָריֹות!

ַהֶּמֶלְך ִהְׁשִליְך ְלֹגב ָהֲאָריֹות ֶאת ָּדִנֵּיאל, ַאְך הּוא ִהְמִׁשיְך ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ה' ְּכִמְנָהגֹו 
ָּתִמיד ְוִהְתַּפֵּלל ְלֵעֶבר ְירּוָׁשַלִים ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבּיֹום. ְלַמְרֵּבה ַהֵּנס, ָהֲאָריֹות ֹלא 
ָּפְגעּו ּבֹו! ְּכֶׁשָרָאה ֹזאת ַהֶּמֶלְך ִהְׁשִליְך ֶאת ַהַּמְלִׁשיִנים ֶאל ָהֲאָריֹות ּוֵמָאז ִּכֵּבד 

ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

סּוק ח: ֶרק ג, ּפָ     ָעמֹוס ּפֶ
ָאג -  ִמי לֹא ִייָרא?  ַאְרֵיה ׁשָ

ר -   ּבֶ ה' ֱאלִֹקים ּדִ
ֵבא? : ִמי לֹא ִיּנָ

ִסּפּּורֹׂו ֶׁשל ַאְרֵיהַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת
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194

ְּתעּּוַדת ֶזהּּות

ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?

ָקה. ם: ַאְלּפָ ׁשֵ

ים. ַמִלּיִ ָחה: ּגְ ּפָ ִמׁשְ

ַמל ַהּצֹאן. מֹות נֹוָסִפים: ּגָ ׁשֵ

רֹום ָאֶמִריָקה. ים, ּדְ פּוָצה: ָהֵרי ָהַאְנּדִ ּתְ

ָנה. ים: 20 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ

ָהַאְלָּפָקה ַהְּנפֹוָצה ִּבְדרֹום ָאֶמִריָקה, ִהיא ִמין ְּבִמְׁשַּפַחת ַהְּגַמִלִּיים ְוַאַחת ִמְּׁשֵני ַהִּמיִנים 
ַּבּסּוג ִויקֹוְנָיה. ָהַאְלָּפָקה ְידּוָעה ִּביָכְלָּתּה ִליֹרק ַעל ְיִריֶביָה ְּבֵעת ִסְכסּוִכים ְוַגם ַלֲהָגָנה, 

ְוִהיא ִמֶּצֱאָצֵאי ַה"ָלָּמה", ַּבַעל ַחִּיים ּדֹוֶמה ִמְּדרֹום ָאֶמִריָקה.

ֹאֶרְך ּגּוָפה ְּכֶמֶטר ֶאָחד, ִמְׁשָקָלּה ַהְּמֻמָּצע ִׁשִּׁשים ִקילֹוְגָרִמים ַאְך ָיֹכל ְלַהִּגיַע ַעד ְלֵמָאה 
ּוְׁשלֹוִׁשים ִקילֹוְגָרִמים, ֹּגַבּה ְּכֵתֶפיָה ְּכֶמֶטר ַעד ֶמֶטר ְוֶעְׂשִרים, ְוֹאֶרְך ַהָּזָנב ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 
ֶסְנִטיֶמְטִרים. ָהַאְלָּפָקה ִצְמחֹוִנית ְוִנּזֹוָנה ִמְּצָמִחים ַוֲעָׂשִבים. ּתֹוֶחֶלת ַחֶּייָה ִהיא ֶעְׂשִרים 
ִמְסַּפר  ַּכּיֹום,  ַהְּדרֹוִמית.  ֶׁשְּבָאֶמִריָקה  ּוּבֹוִליְבָיה  ִצ'יֶלה  ְּבֶּפרּו,  ִהיא  ּוְתפּוָצָתּה  ָׁשָנה 
ֵאֶצל  ְמֻבֶּיֶתת  ְּבצּוָרה  ַּגם  ְמֻגֶּדֶלת  ְוִהיא  ָעָברּו,  ִּכְבָׁשִנים  ָּגֹבַּה  ֵאינֹו  ַּבֶּטַבע  ָהַאְלָּפקֹות 

ָהָאָדם.

ָהַאְלָּפָקה ָנפֹוָצה ִּבְמרֹוִמי ָהֵרי ָהַאְנִּדים ֵמַעל ֹּגַבּה ֶׁשל ְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים ֶמְטִרים, ַּגם ְּברֹום 
ֶׁשל ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ּוְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֶמְטִרים ֵמַעל ְּפֵני ַהָּים.

ָהַאְלָּפָקה ִנְרֵאית ְּכִׁשּלּוב ֶׁשל ָּגָמל ְוֶכֶבׂש: ַצָּואָרּה ּוָפֶניָה ּדֹוִמים ְלֵאֶּלה ֶׁשל ַהָּגָמל ְוִאּלּו 
ַאְלָּפָקהּגּוָפּה ִנְרֶאה ְּכגּוף ֶּכֶבׂש. ּגּוָפה ְמֻכֶּסה ֻּכּלֹו ְּבֶצֶמר ָאֹרְך ְוָעִדין, ִּבְמֻיָחד ְּבַצָּואָרּה ָהָאֹרְך.

ה  ָלּמָ
ה ָמה? ָלּמָ
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ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

יר  בֹוָהה: ָסִמיְך, ַרְך, ָעׁשִ ַעל ֵאיכּות ּגְ ָקה ּבַ -  ֶצֶמר ָהַאְלּפָ

ר!( ִמְסּפָ ים )22 ּבְ ִמְגַון ְצָבִעים ִטְבִעּיִ ּבְ

ב  ָקה ֵמֹחם, ֱהיֹות ְוהּוא ֻמְרּכָ ֶמר ְמבֹוֵדד ֶאת ָהַאְלּפָ -  ַהּצֶ

יִבים ֲחלּוִלים. ִמּסִ

ּדּוָלּה ַהּנֹוַח. ת ַמְחָמד, ֵעֶקב ּגִ ַחּיַ ם ּכְ ָקה ְמצּוָיה ּגַ -  ָהַאְלּפָ

ְדָמָתן  ּקִ ׁשֶ עֹות  ֶאְצּבָ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ מֹות  ּיְ ִמְסּתַ ָקה  ָהַאְלּפָ ַרְגֵלי    -

ִהיא  ּדֹוֶרֶכת  ֲעֵליֶהן  ִרּפּוד,  ִרּיֹות  ּכָ ּוֵביֵניֶהן  ְרָסה  ּפַ ה  ְמֻכּסָ

ִסיָעָתּה. ַעת ּפְ ׁשְ ּבִ

עֹות ִלְסִחיַבת  ַסּיְ קֹות ַהּמְ ה ַאְלּפָ ּמָ ָרֵאל ֵיׁש ּכַ ִיׂשְ ָבא ּבְ ּצָ -  ּבַ

ַלֲהָגָנה  ְצָבִאּיֹות  ֻעּלֹות  ּפְ ְזַמן  ּבִ עֹוֵלי ֶהָהִרים  ִמׁשְ ּבְ אֹות  ַמּשָׂ

ָאֶמִריָקה,  רֹום  ִמּדְ ַאְרָצה  הּוְטסּו  ֵהם  ַהּקֶֹדׁש.  ֶאֶרץ  ַעל 

אֹו. דֹוֶמה ַלּתְ ּבְ

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ֲחַלב ָהַאְלָּפָקה ָאסּור ִלְׁשִתָּיה, ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ַמִּגיַע ֵמַחָּיה ֹלא ְטהֹוָרה ְו"ָּכל ַהּיֹוֵצא 
ִמן ַהָּטֵמא -  ָטֵמא".

ֵמֲחַלב ָהַאְלָּפָקה ְמַיְּצִרים ְּתרּופֹות ׁשֹונֹות, ַאְך ַּגם ְלחֹוֶלה ָאסּור ִלְׁשּתֹות אֹותֹו, 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶזהּו חֹוֶלה ְמֻסָּכן ְוזֹו ְּתרּוָפתֹו ַהְּיִחיָדה )ָמה ֶׁשְּבֶדֶרְך ְּכָלל ֹלא ַקָּים 

ְּבסּוג ְּתרּופֹות ֵאּלּו(.

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲחִליָבה ֲאסּוָרה ְּבַׁשָּבת -  ִהִּתירּו ַלְחֹלב ְּבַׁשָּבת ְּבִמְקֶרה ֶׁשִאי ַהֲחִליָבה 
ִּתְגֹרם ְלַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים, ְּבֶאְמָצעּות ֲחִליָבה ַעל ְיֵדי ּגֹוי אֹו ְּבֶאְמָצעּות ֲחִליָבה 

ֶאל ָהָאֶרץ.
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ִסֵּפר ַאַחד ִמְׁשלּוֵחי ָהַרִּבי:
ָהַרִּבי ִהְתַיֵחס ַּפַעם ְלֹקִׁשי ָּגדֹול ֶׁשָהָיה ָלנּו ַּבֲעבֹוַדת ַהְּׁשִליחּות ְוָאַמר: 

-  ַרִׁש"י ְּבָפָרַׁשת ֹנַח ֵמִביא ֶאת ַהִּמְדָרׁש ַאָּגָדה ֶׁשֹּנַח ָהָיה ּגֹוֵנַח ְוכֹוֶהה ָּדם ִמֹּטַרח 
ַהַחּיֹות ְוַהְּבֵהמֹות, ְוַגם ְמַצֵּטט ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשִאֵחר ָלֵתת ָלֲאִרי ֶאת ְמזֹונֹוָתיו ְוָהֲאִרי 

ִהִּכיׁשֹו. ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה:

ֲהֵרי ֹנַח ִנְבַחר ְיִׁשירֹות ַעל- ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְהיֹות ְׁשלּוחֹו, ָהִאיׁש ֶׁשָהעֹוָלם 
ִיָּבֶנה ֵמָחָדׁש ַעל ָיָדיו. ָהָיה ִנָּתן ְלַצּפֹות ֶׁשֵאֶצל ִאיׁש ָּכֶזה  ָהֲעבֹוָדה ֵּתֵלְך ְּבַקּלּות, 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַאְפֵׁשר לֹו ְלַבֵּצַע ֶאת ְׁשִליחּותֹו ַעל ֵמי ְמנּוחֹות. ֵאיְך ִיָּתֵכן 

ֶׁשִהִּגיַע ַלַּמָּצב ֶׁשל 'ּגֹוֵנַח ְוכֹוֶהה ָּדם'?! 

ִהְסִּביר ָהַרִּבי:

טֹוִבים  ִעְנָיִנים  ֶׁשֵּיְצאּו  ְּכֵדי  ָּבעֹוָלם:  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּקַבע  ַהֵּסֶדר  ֶזה    -
ּומֹוִעיִלים, ְצִריִכים ַלֲעֹבר ְקָׁשִיים. ֹלא ַרק ֶׁשַהְּקָׁשִיים ֶׁשַאָּתה עֹוֵבר ֵאיָנם ְצִריִכים 
ִלְגֹרם ַלֲחִליׁשּות; ַאְדַרָּבה -  ֵהם ַההֹוָכָחה ֶׁשַאָּתה עֹוֵסק ָּבֲעבֹוָדה ַהְּנכֹוָנה. ִמּׁשּום 
ֶׁש'ֶלֶחם ִחָּנם' ַׁשָּיְך ַלְּקִלּפֹות, ֲאָבל ְּבַצד ַהְּקֻדָּׁשה, ְּכָכל ֶׁשָהִעְנָיִנים ֲחׁשּוִבים יֹוֵתר, 

ָּכְך ַהְּקָׁשִיים ְּגדֹוִלים יֹוֵתר.

ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת

סּוק ג: ֶרק טו ּפָ מּוֵאל א ּפֶ ׁשְ

ָמל ְוַעד ֲחמֹור: ה ִמּגָ ִמּשֹׁור ְוַעד ׂשֶ

ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵמִאיר ָהָיה יֹוֵׁשב ְודֹוֵרׁש ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַחַּמת ָּכל ֵליל 
ַׁשָּבת ְוָהְיָתה ָׁשם ִאָּׁשה ַאַחת ֶׁשָהְיָתה ִנְׁשֶאֶרת ְלַהְקִׁשיב ַלְּדָרָׁשה. ַּפַעם ַאַחת 

ִהְתָאְרָכה ְּדָרָׁשתֹו, ָהְלָכה, ִּבְּקָׁשה ְלִהָּכֵנס ְלֵביָתּה ּוָמְצָאה ֶׁשַהֵּנר ָּכָבה. 

ָאַמר ָלּה ַּבֲעָלּה: ֵהיָכן ָהִיית? ָאְמָרה לֹו: ָׁשַמְעִּתי ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּדְרָׁשן. ִהְתַקֵּצף 
ֶׁשל  ְּבָפָניו  ֶׁשִּתיְרִקי  ִלְפֵני  ְלָכאן  ַּתְחְזִרי  ַאל  ַּכַעס:  ֶׁשל  ְּבֶרַגע  ְוָאַמר  ַהַּבַעל 

ַהַּדְרָׁשן ַהַּמֲאִריְך ֲהָלֶזה!

ָצָפה ַרִּבי ֵמִאיר ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש ְוָעָׂשה ַעְצמֹו ָחׁש ְּבֵעיָניו, ּוִבֵּקׁש ִמי ֶׁשּיֹוַדַעת 
ְלַרֵּפא ַעל ְיֵדי ַלַחׁש ִויִריָקה. ִהִּגיָעה ָהִאָּׁשה ֵאָליו. 

ָאַמר ָלּה: ַהּיֹוַדַעת ֶאת ִלְלֹחׁש ָלַעִין? ֵמֵאיָמתֹו ָעֶליָה ָאְמָרה לֹו: ֹלא. ָאַמר ָלּה: 
ְלִכי ְוֻרִּקי ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִייַטב ִלי. 

ִמֶּׁשָרְקָקה ָאַמר ָלּה: ְלִכי ִאְמִרי ְלַבֲעֵלְך -  ַאָּתה ָאַמְרָּת ִלי ַּפַעם ַאַחת ְוִהֵּנה 
ָרַקְקִּתי ֶׁשַבע ְּפָעִמים...

ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו: ַרִּבי, ָּכְך ְמַבִּזין ֶאת ַהּתֹוָרה? ָאנּו ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַטֵּפל ּבֹו!

ִיְהֶיה ְּכבֹודֹו ֶׁשל ֵמִאיר ִּכְכבֹוד קֹונֹו? ּוָמה ִאם ֵׁשם ַהֹּקֶדׁש  ָאַמר ָלֶהם: ְוֹלא 
ֶׁשִּנְכַּתב ִּבְקֻדָּׁשה ָאַמר ַהָּכתּוב ֶׁשִּיָּמֶחה ַעל ַהַּמִים ִּבְׁשִביל ְלָהִטיל ָׁשלֹום ֵּבין 

ִאיׁש ְלִאְׁשּתֹו, ְּכבֹוד ֵמִאיר ֹלא ָּכל ֶׁשֵּכן?  

ְיִריָקהִסּפּוָּרה ֶׁשל
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ָאז ִמי ֲאִני ְּבֶעֶצם?
ַהֶּזְּבָרה ָלְבָׁשה ִּפיָג'ָמה? ֹלא ַמָּמׁש. ֶזְּבָרה ְמצּוָיה ִהיא ִמין ֶׁשל ֶזְּבָרה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהּסּוִסִּיים. 
ְלָמְצָאּה  ָהָיה  ִנָּתן  ֶּבָעָבר  ְׁשָמּה.  ּוִמָּכאן  )ּוָבעֹוָלם(  ְּבַאְפִריָקה  ְנפֹוָצה  ֲהִכי  ַהֶּזְּבָרה  ִהיא 
ִמְּדרֹום ֶאְתיֹוְּפָיה ְוַעד ַאְנּגֹוָלה ְוַהֵחֶלק ַהִּמְזָרִחי ֶׁשל ְּדרֹום ַאְפִריָקה. ְּבִעְקבֹות ַצִיד ֲעבּור 
ַּכּיֹום  ְלָמְצָאן  ְוֶאְפָׁשר  ַמְׁשָמעּוִתי,  ְּבֹאֶפן  ַהֶּזְּברֹות  ֻאְכלּוִסַּית  ִהְצַטְמְצָמה  ְועֹורֹות,  ָּבָׂשר 

ְּבִעָּקר ִּבְׁשמּורֹות ֶטַבע, ִאם ִּכי ֲעַדִין ְמֻדָּבר ַּבִּמין ַהָּנפֹוץ ִמֵּבין ְׁשֹלֶׁשת ִמיֵני ַהֶּזְּבָרה.

ַהֶּזְּבָרה ַהְּמצּוָיה ִהיא ַּבֲעַלת ּגּוף ֵּבינֹוִני ְוַרְגַלִים ְקָצרֹות ַיֲחִסית. ּבֹוְגִרים ִמְּׁשֵני ַהִּמיִנים 
ַמִּגיִעים ְלֹגַבּה ֶׁשל ֶמֶטר ְוַאְרָּבִעים )ְּבֵאזֹור ַהְּכֵתַפִים(, ֹאֶרְך ּגּוָפם הּוא ִּכְׁשַנִים ּוְׁשלֹוִׁשים 
ֶמְטִרים ּוִמְׁשָקָלם ִּבְסִביבֹות ָמאַתִים ּוְׁשלֹוִׁשים ִקילֹוְגָרִמים. ַעל ַּפְרַות ַהֶּזְּבָרה ַהְּמצּוָיה 

ֵיׁש ְּדפּוס ֶׁשל ַּפִּסים ְרָחִבים.

ַּבֶּטַבע ּתֹוֶחֶלת ַהַחִּיים ֶׁשל ַהֶּזְּבָרה ַהְּמצּוָיה ִהיא ֵּבין ֶעְׂשִרים ִלְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, ַאְך ְּבַגֵּני 
ַחּיֹות ִמְתָאֶרֶכת ּתֹוֶחֶלת ַהַחִּיים ַעד ְלַאְרָּבִעים ָׁשָנה. ַּבֶּטַבע ַהֶּזְּברֹות ִנּזֹונֹות ְּבֹאַרח ִּכְמַעט 

ִּבְלַבִּדי ִמּסּוֵגי ֲעָׂשִבים ׁשֹוִנים, ְּבנֹוָסף ִלְמַעט ָעִלים ּוְזָרִדים.

ְקַטּנֹות  ִמְׁשַּפְחִּתּיֹות  ִּבְקבּוצֹות  ַהַחי  ְמאֹוד,  ֶחְבָרִתי  ַחִּיים  ַּבַעל  ִהיא  ַהְּמצּוָיה  ַהֶּזְּבָרה 
ָהַאֲחרֹונֹות.  ֵמַהַהְמָלטֹות  ּוֵמַהְּסָיִחים  ְנֵקבֹות,  ִמַּכָּמה  ֶאָחד,  ּבֹוֵגר  ִמָּזָכר  ַהֻּמְרָּכבֹות 
ַּדִּלים  ַּבֲאזֹוִרים  ַהִּמְחָיה:  ֵאזֹור  ְלִפי  ִנְקַּבע  ְוָגְדָלּה  ְקבּוָעה,  ִהיא  ַלְּקבּוָצה  ַהִהְׁשַּתְּיכּות 

ְּבָמזֹון ַהְּקבּוצֹות ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ְקַטּנֹות יֹוֵתר.

ָרה ם: ֶזּבְ ׁשֵ

ים. ָחה: סּוִסּיִ ּפָ ִמׁשְ

ָרה ְמצּוָיה. ֵעֶרְך: ֶזּבְ ּבָ ַהּסּוג ׁשֶ

פּוָצה: ַאְפִריָקה. ּתְ

ָנה. ים: 40 ׁשָ ּתֹוֶחֶלת ַחּיִ

ְּתעּּוַדת ֶזהּּות
חּו  ּכְ ׁשְ ְוַאל ּתִ
יט ֵהיֵטב  ְלַהּבִ
ִלְפֵני ַמֲעַבר 

ה! ֲחִצּיָ

ֶזְּבָרה
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ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים
 ֶׁש)אּּוַלי( ֹלא ְיַדְעֶּתם ָעַלי...

מֹו  ּכְ ׁש  ַמּמָ ּה,  ּלָ ֶ ִמּשׁ ִיחּוִדי  ים  ּסִ ּפַ פּוס  ּדְ ָרה  ֶזּבְ ְלָכל    -

ֵני ָהָאָדם.  ע ֵאֶצל ּבְ ְטִביַעת ֶאְצּבַ

ַנִים ִקילֹוְגָרִמים  ים ּוׁשְ לֹוׁשִ ל ׁשְ ָקל ׁשֶ ִמׁשְ ָיח נֹוַלד ּבְ -  ַהּסְ

ד. ְמַעט ִמּיָ ְוָיֹכל ַלֲעֹמד ַעל ַרְגָליו ּכִ

ָהֲאָריֹות  ֵהם  ָרה  ּבְ ַהּזֶ ל  ׁשֶ ים  ִרּיִ ָהִעּקָ ָהאֹוְיִבים    -  

ָרה  ּבְ ַהּזֶ ל  ׁשֶ ס  ֻפְסּפָ ַהּמְ ְרֶאה  ַהּמַ ׁשֶ טֹוֲעִנים  בֹוִעים.  ְוַהּצְ

ל אֹוָתם. ְמַבְלּבֵ

דֹול, ַיַחד ִעם ַחּיֹות  רֹות ֵעֶדר ּגָ ּבְ -  ִלְפָעִמים יֹוְצרֹות ַהּזֶ

ם  ּגַ ַאְחּדּות  אל.  ּבּוּבָ אֹו  ֹחל  ּכָ נּו  ּגְ גֹון  ּכְ ֲאֵחרֹות  ִמְרֶעה 

ין ַהַחּיֹות! ּבֵ

ה  ְמֻנּסָ ֵעת  ּבְ ְמֻיָחִדים  קֹולֹות  ִמיָעה  ַמׁשְ ָרה  ּבְ ַהּזֶ   -

ִמטֹוְרִפים.  

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה

ֶׁשִהיא  ְלַהִּכיר  ִנָּתן  ִּפיֶהם  ֶׁשַעל  ַּבְּבֵהָמה  ִסיָמִנים  ֵהם  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִסיָמֵני 
ְטהֹוָרה: ַמֲעַלת ֵּגָרה ּוַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה. 

ְּבֵהָמה ֶׁשֵאין ָּבּה ֶאת ְׁשֵני ַהִּסיָמִנים ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה: ַמֲעַלת ֵּגָרה ּוַמְפֶרֶסת 
ַּפְרָסה, ֲהֵרי ִהיא ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ָהֲאסּוָרה ָּבֲאִכיָלה. 

ַּבְּבֵהמֹות  ׁשֹוִנים.  ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ַרְגֵליֶהם  ִּבְקצֹות  ַהַּקְרִני  ַהֵחֶלק  ִהיא  ַּפְרָסה 
ַהְּטהֹורֹות ִהיא ְׁשסּוָעה, ְוִאּלּו ַּבְּטֵמאֹות ְּכמֹו ַהּסּוס ְוַהֶּזְּבָרה -  ִהיא ְׁשֵלָמה.
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ַחּיּות ֲחִסיִדי)ו(ת

סּוק יג: ְעָיהּו ּפרק סג ּפָ ְיׁשַ

ֵשׁלּו: ר לֹא ִיָכּ ְדָבּ ִמּ ּסּוס ַבּ הֹמֹות ַכּ ְתּ מֹוִליָכם ַבּ

ַהֶּזְּבָרה ַהְּצבּוָעה ַּבְּצָבִעים ָׁשֹחר ְוָלָבן ַמְזִּכיָרה ָלנּו ֶאת ַהִּפְתָּגם "ַהַחִּיים ֶזה ֹלא 
ָׁשֹחר ְוָלָבן, ֵיׁש ַּגם ָאֹפר ָּבֶאְמַצע".

ָּדָבר  ָּכל  "ֶאְמַצע".  ֵאין  ְוָהְפָכּה,  ְקֻדָּׁשה  ְּבִעְנְיֵני  ִּכי  לֹוְמִדים  ָאנּו  ַּבַּתְנָיא  אּוָלם 
ֶׁשֵאינֹו ָקדֹוׁש ַלה' ִיְתָּבֵרְך ְוֵאינֹו ַנֲעֶׂשה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ּוְלַמָּטָרה טֹוָבה -  ֲהֵרי הּוא 

ִמְׁשַּתֵּיְך ָחִליָלה ַלַּצד ַה"ָׁשֹחר"...

ֶזְּבָרהִסּפּוָּרה ֶׁשל
ַהָּברֹון רֹוְטִׁשיְלד ַהֵּׁשִני, ֶהְחִזיק ַּגן ַחּיֹות ְּפָרִטי ּובֹו ַּבֲעֵלי ַחִּיים ְנִדיִרים. 

ְּכמֹו ֵכן ֶהְחִזיק ֹאֶסף זֹואֹולֹוִגי ֲעָנק ּובֹו: 300,000 ִצּפֹוִרים, 200,000 ֵּביֵצי ִצּפֹוִרים, 2,250,000 ַּפְרָּפִרים, 
30,000 ִחּפּוִׁשּיֹות ְוַאְלֵפי ְּפִריִטים ֲאֵחִרים. ַּבֲעֵלי ַחִּיים ַרִּבים ֶׁשִּגָּלה ִנְקָרִאים ִּבְׁשָמם ַהַּמָּדִעי ַעל ְׁשמֹו: 
ַרְגַלִים  ַמְרֵּבה  זֹוֲחִלים,  ְׁשֵני  ַיּתּוִׁשים,  ְׁשלֹוָׁשה  ָּדִגים,  ְׁשלֹוָׁשה  יֹוְנִקים,   18 ִצּפֹוִרים,  ֲחָרִקים, 58   153

ְותֹוַלַעת.

ַהָּברֹון  ֶאת  ַמִּציָגה  ְמֻפְרֶסֶמת  ְּתמּוָנה 
ְּבַרֲחֵבי  ָלֶרֶכב  ָנַהג  ָּבּה  ְּבִכְרַּכְרּתֹו, 
לֹוְנדֹון, ָהְרתּוָמה ְלַאְרַּבע ֶזְּברֹות! ָּכָכה 

ֶזה ְּכֶׁשֵּיׁש ְלָך ַּגן ַחּיֹות ְּפָרִטי...
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